EPOELY/1481/2015

KUNGÖRELSE OM MKB-BESKRIVNING OCH NATURABEDÖMNING
Korsholms kommun har till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTMcentralen) skickat en miljökonsekvensbeskrivning enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) för Vistanvägen i Korsholm (före detta Världsarvsvägen i Korsholm) och en Naturabedömning enligt 65 § i naturvårdslagen för Vistanvägen i Korsholm. Bedömningsbeskrivningen är den projektansvariges framställning om projektet och projektalternativens sannolikt betydande miljökonsekvenser. I Naturabedömningen behandlas konsekvenserna
som byggandet av Vistanvägen orsakar för Naturaområdet Kvarkens skärgård (FI0800130,
SAC/SPA).
Korsholms kommun planerar en ny vägförbindelse mellan Björkö och Vistan, som förenar Björkö
och Vistan så att det blir lättare att ta sig till olika delar av världsarvet. Beroende på alternativ är
vägen ca 4 500–5 100 m lång och innefattar förbättring av den befintliga skogsvägen, byggande av
ett nytt vägavsnitt och byggande av vägbank/bro över Uddströmmen.
Planeringsområdet ligger ca 10 kilometer från Replot kyrkby mot nordväst och ca 28 kilometer från
Vasa centrum mot nordväst. Avståndet från Korsholms kommuns centraltätort till planeringsområdet är ca 30 km.
ALTERNATIV I BEDÖMNINGEN
I bedömningen granskas ett 0-alternativ och fyra egentliga alternativ för genomföring, av vilket ett
har delats upp i fyra underalternativ.
Alternativ 0: Vägförbindelsen byggs inte. Passagen från Replot till Björkö löper längs vägbanken vid Skalörfjärden även i fortsättningen.
Alternativ 1: Vägen byggs på rutten Grundskat–Hannos Valsörarna–Uddströmmen–Udden
Rutt 1A går genom Grundskat intill en medelspänningsledning och svänger mot nordväst till Hannos Valsörarna före Uddströmmens överfart. På Björköbys sida ansluter vägen till Björkö västra
skogsväg.
Rutt 1B börjar från ändan av Vistanvägen och går genom Grundskat mot Hannos Valsörarna och
ansluter till rutt 1A. Uddströmmens överfart ligger något längre söderut än i rutt 1A. På Björköbys
sida ansluter vägen till Björkö västra skogsväg på samma sätt som i rutt 1A.
Rutt 1C börjar från ändan av Vistanvägen. I den norra delen av Grundskat ansluter rutten till
samma läge som rutten 1A. Rutten går över Uddströmmen längre söderut än i de två övriga underalternativen. På Björköbys sida ansluter vägen till ändan av Björkö västra skogsväg.
Rutt 1D har samma sträckning som rutt 1C. Vägen är emellertid avsedd endast för lättrafik och
motorfordonstrafik är inte tillåten. I rutt 1D ingår en parkeringsplats som ligger i början av lättrafikleden på Udden och Grundskat.
Alternativ 2: Vägen byggs på rutten Grundskat–Uddströmmen–Udden. Vägen börjar från ändan av Vistanvägen och går över Uddströmmen betydligt längre söderut än i rutterna 1A, 1B och
1C. I den norra delen av Grundskat ansluter rutten till samma läge som rutterna 1A och 1C. På
Björköbys sida ansluter vägen till ändan av Björkö västra skogsväg.
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Alternativ 3: Vägen byggs längs rutten Grundskat–Udden (utanför Natura-området). Vägen
går längs med medelspänningsledningen på samma sätt som i rutterna 1A, 1C och 2. Rutten går
över havsfjärden på den södra sidan av Uddströmmen. På Björköbys sida ansluter vägen till ändan
av Björkö västra skogsväg på samma sätt som i alternativ 2. Rutten går i sin helhet utanför Naturaområdet Kvarkens skärgård.
Alternativ 4: Vägen byggs längs rutten Grundskat–Udden (utanför Natura-området, söder
om alternativ 3). Vägen går längs med medelspänningsledningen på samma sätt som i rutterna
1A, 1C, 2 och 3. Rutten går över havsfjärden på den södra sidan av Uddströmmen längre bort från
Naturaområdet än de övriga rutterna. På Björköbys sida ansluter vägen till ändan av Björkö västra
skogsväg på samma sätt som i alternativ 2 och 3. Rutten går i sin helhet utanför Naturaområdet
Kvarkens skärgård.
BEDÖMNINGSBESKRIVNINGEN OCH NATURABEDÖMNINGEN ÄR FRAMLAGDA TILL
PÅSEENDE
Kungörelsen är framlagd till påseende 3.6.–31.7.2020 på Korsholms kommuns webbplats på
adress www.korsholm.fi. Kungörelsen, bedömningsbeskrivningen och Naturabedömningen är
framlagda till påseende på Korsholms ämbetshus (Centrumvägen 4, Korsholm) och läggs även
under kungörelsetiden fram till påseende för allmänheten på Korsholms huvudbibliotek (Skolvägen
1, Korsholm), Replot bibliotek (Kyrkvägen 95, Replot) och Björköby bibliotek (Björkövägen 735,
Björköby). Handlingarna publiceras också på webbplatsen www.miljo.fi/vistanvagenMKB från och
med 3.6.2020.
ÅSIKTER OCH UTLÅTANDEN
Skriftliga åsikter och utlåtanden kan framföras om bedömningsbeskrivningen. Innehavaren av Naturaområdet kan ge utlåtande om Naturabedömningen. Åsikterna och utlåtandena skickas in senast 31.7.2020 till adress: NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 262, 65101 VASA eller per e-post
till registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi. I åsikterna och utlåtandena ombeds man hänvisa
till diarienummer EPOELY/1481/2015.
I egenskap av MKB-kontaktmyndighet ger NTM-centralen en motiverad slutsats om bedömningsbeskrivningen, vilken innefattar utlåtanden av naturskyddsområdets innehavare. Den motiverade
slutsatsen läggs fram till påseende på samma platser som bedömningsbeskrivningen senast inom
två månader efter att tiden för att ge utlåtanden och framföra åsikter har gått ut.
EVENEMANG FÖR ALLMÄNHETEN
Ett evenemang om bedömningsbeskrivningen ordnas elektroniskt för allmänheten 16.6.2020 kl.
18.00. Länk till det elektroniska evenemanget läggs ut på webbsidan: www.miljo.fi/vistanvagenMKB.
Evenemanget spelas in och kan ses i efterskott på webbsidan.
MER INFORMATION
Den projektansvarige: Korsholms kommun, Mikael Alaviitala,
fornamn.efternamn@korsholm.fi, tfn 044 7271 210.
MKB-konsult: FCG Design och planering Ab, Liisa Karhu,
fornamn.efternamn@fcg.fi, tfn 0400 835 726.
MKB-förfarandet: NTM-centralen i Södra Österbotten, Elina Venetjoki,
fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi, tfn 0295 016 403.
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